
nr zadania Tytuł Zadania

1 „Połączyła nas krew” – wydanie książki o ostrowskich krwiodawcach

2 Doposażenie terenu wypoczynku przy ul. Jana Mertki

3 „Tyrolka” - zjazd linowy na Stawie Szulca

4 Edukacyjne warsztaty dla dzieci – Mały Naukowiec

5 „W zdrowym ciele zdrowy…”- budowa siłowni zewnętrznej

6
„Dbamy o rozwój talentów sportowych dzieci” - organizacja imprez sportowych, turniejów w piłce nożnej oraz lekkoatletyce dla 

dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

7 Deptak śpiewa i tańczy – Ostrowskie Mini Koncerty uliczne

8 Rozbudowa makiety kolejowej HO i cyfryzacja sterowania ruchem.

9 Bezpieczne przejście- dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych.

10 Mikro mundiale po ostrowsku – zakup wraz z montażem stołów zewnętrznych do gry w piłkarzyki 

11 Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Sowińskiego do ulicy Mielczarskiego

12 Kurtyny wodne na upalne lato – zakup kurtyn wodnych.
13 Miejskie Ule – zakup uli dla owadów

14 Budowa placu rekreacyjno – zabawowego dla piesków 

15 FESTIWAL TANECZNY OsW Flava 

16 Parkomat na parkingu- Staszica 6-8

17 Bezpieczna droga do Przedszkola – modernizacja ulicy Taczaka

18 „Ostrów w miniaturce" - wystawa plenerowa

19 Zadbaj o swój kręgosłup – zajęcia gimnastyczne  

20 Ping – pong w naszym mieście.

21 Defibrylator – nie bój się uratować życia

22 „Ogródek dla bobasa” doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku 3 Maja

23 „Co wiesz o krwiodawstwie?” - konkurs dla dzieci i dorosłych   

24 Wypożyczalnia rolek

25 Ćwicz aktywnie na świeżym powietrzu – „Kamienice Stare” – budowa siłowni zewnętrznej 

26 Inteligentna ławka solarna.

27 Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rataja

28 „Organizacja Festynu Rodzinnego Trzynastki” 

29
„Trzynastka stawia na rekreację” – Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w 

Ostrowie Wielkopolskim

30 GRAJ JAK GRUBBA – zakup i montaż zewnętrznych stołów do ping-ponga na terenie miasta



31 Budki lęgowe dla ptaków w ostrowskich parkach.

32  Park Kilińskiego - Aktywnie na świeżym powietrzu – doposażenie 

33 Defibrylator – uratuj komuś życie

34 Strefa Cienia – zakup parasoli przeciwsłonecznych na basenie miejskim.
35 Strefa surfera – zakup toru skimboardowego na Piaskach Szczygliczka

36 Defibrylator AED ratuje życie

37
„OSTROWSKIE GWIAZDY PIŁKARSKIE” – ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OSIEDLI MIASTA OSTROWA 

WIELKOPOLSKIEGO

38 Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych na Osiedlu Zębców

39 ŁADUJ MOC NA MIEŚCIE – zakup i montaż ogólnodostępnej stacji ładowania telefonów, smartfonów i tabletów


